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a demoCraCia Presente 
na PsiCologia Brasileira

A consolidação do processo de-
mocrático no Sistema Conselhos teve 
mais uma etapa durante a realização 
do VIII Congresso Regional de Psico-
logia (COREP), que aconteceu de 26 
a 28 de abril, na capital paulista. No 
total, 167 delegados (as), vindos (as) 
de diversas regiões do estado de São 
Paulo, foram credenciados (as) e com-
puseram a plenária do COREP. 

Debates, articulações, discussões 
e trocas de ideias marcaram os três 
dias da atividade, que elegeu dez pro-
postas nacionais em cada um dos três 
eixos. Estas propostas serão aprecia-
das durante o Congresso Nacional de 
Psicologia (CNP), a ser realizado de 30 
de maio a 2 de junho, em Brasília. 

Pela primeira vez, os (as) delega-
dos puderam discutir e eleger tam-
bém as propostas estaduais que serão 
as diretrizes para atuação do CRP SP. 
O COREP também foi um importante 
momento para a elaboração de mo-
ções de apoio e de repúdio, expres-
sões do plenário do COREP sobre 
temas relacionados à Psicologia e di-
reitos humanos. “Esta atividade é fruto 
de um caminho de muitos encontros e 
diálogos. Este é o momento de ouvir 
e problematizar as questões de nos-
sa profi ssão. É um processo que vai 

intensifi car a garantia de que o resul-
tado seja democrático. Estruturas ar-
caicas ainda permanecem, por isso a 
Psicologia se coloca nesse horizonte 
de buscar garantir a democracia e os 
direitos humanos”, afi rmou Adriana 
Eiko, Conselheira do CFP durante a 
mesa de abertura do COREP.

Além dos (as) delegados (as) elei-
tos nos Pré Congressos, participaram 
também representantes de estudantes 
e de entidades como o Fórum de As-
sistência Social de São Paulo, a Frente 
Estadual Antimanicomial e a ABRA-
PEE (Associação Brasileira de Psicolo-
gia Escolar e Educacional). Estas enti-
dades, assim como os (as) estudantes, 
acompanharam todo o processo. Ain-
da que sem direito a voto na escolha 
de propostas e delegados (as) para o 
CNP, eles (as) puderam participar de 
todos os momentos da atividade.

Durante a plenária de abertura do 
COREP, a presidenta do CRP SP, Maria 
de Fátima Nassif, apre-
sentou à Plenária um pa-
norama geral das ações 
desenvolvidas pela atual 
gestão em distintas áre-
as, que seguiram as de-
liberações instituídas no 
VII Congresso Nacional 

de Psicologia, que aconteceu em 2010.
O presidente da Comissão Regional 

Eleitoral, Cleverson Carvalho, também 
teve espaço na abertura da atividade 
para apresentar o trabalho relativo ao 
processo eleitoral que neste ano inclui 
voto pela internet. A Comissão contou 
com um posto de atendimento duran-
te os três dias de realização do CO-
REP, com o objetivo de atender os (as) 
delegados (as), esclarecer possíveis 
dúvidas e, principalmente, receber a 
inscrição das chapas concorrentes ao 
CRP SP.

Os (as) delegados (as) votaram e 
elegeram no primeiro dia do COREP, 
os (as) integrantes da Mesa Diretora, 
que conduziram os trabalhos nos três 
dias de atividades. Foram eles: Eliza 
Zaneratto Rosa (presidenta); Carla 
Biancha Angelucci (vice-presidenta); 
Gustavo de Lima Bernardes Sales (pri-
meiro secretário); e Arlindo da Silva 
Lourenço (segundo secretário).



Durante a realização dos eventos 
preparatórios, em todo o estado, fo-
ram produzidas propostas para com-
por cada um dos três eixos do Con-
gresso Nacional de Psicologia (CNP). 
Os eixos são: 

1. Democratização  do Sistema Conse-
lhos e Ampliação das formas de inte-
ração com a categoria;

2. Contribuições éticas, políticas e técni-
cas nos processos de trabalho;

3. Ampliação da Participação da Psico-
logia e sociedade nas Políticas Públi-
cas.

Nos 19 Pré Congressos organizados 
em todo o estado, foram sistematizadas 
694 propostas, sendo 449 nacionais e 
245 estaduais. Foram sobre estas pro-
postas que os (as) delegados (as) do 

COREP se debruçaram em um espaço 
de intenso debate e refl exão. No mo-
mento do credenciamento, eles (as) op-
tavam por um dos três Grupos de Traba-
lho – GTs  que iriam discutir as propostas 
de cada eixo. Nestes grupos, os (as) psi-
cólogos (as) puderam debater as pro-
postas e chegar a um consenso sobre 
quais das 10 propostas nacionais cada 
GT indicaria para discussão em plenária. 
Os grupos também discutiram e enca-
minharam, pela primeira vez, propostas 
de âmbito estadual, para a aprovação 
na plenária que, após efetuar ricos ques-
tionamentos, votou nas propostas que 
se constituirão como linhas de atuação 
para o CRP SP em São Paulo. Já as pro-
postas nacionais serão encaminhadas 
para a apreciação no CNP, representan-
do a categoria paulista.
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fiquem atentos (as)!
O site do CRP SP disponibiliza as propostas de âmbito nacional, que foram encaminhadas para aprovação e discussão no VIII 
CNP. As propostas de âmbito estadual, que servirão como diretrizes para a atuação do CRP SP no estado no período 2013-
2016, também podem ser vistas no site, assim como as 13 moções, entre repúdio e apoio, que foram aprovadas pela plenária 
do VIII COREP, e que terão diferentes destinatários. Confi ra: www.crpsp.org.br



Os (as) delegados (as) de todo 
o estado de São Paulo, presentes na 
plenária do VIII COREP, elegeram seus 
(suas) representantes que irão partici-
par do Congresso Nacional de Psicolo-
gia (CNP). A eleição, segundo o previs-
to no regimento do COREP, aconteceu 
por meio da inscrição de chapas, uma 
forma democrática que garante a am-
pla participação de distintos grupos 
políticos. A psicóloga Maria do Carmo 
Lima Batista, de Campinas afirmou 
que, em um primeiro momento, es-
tranhou esta forma de eleição de de-
legados (as), por acreditar que a elei-

ção individual seria a mais adequada. 
Porém, ela percebeu que a eleição por 
chapas era, sim, a mais democrática. 
“Me dei conta que a eleição por cha-
pas, por si só, já traz a garantia de re-
presentatividade de diferentes grupos, 
com vozes e posicionamentos distin-
tos. Desta forma a diversidade é res-
peitada. E isso é democracia”, afirmou. 
Três chapas foram compostas e cada 
uma delas irá enviar seus representan-
tes de forma proporcional ao número 
de votos obtidos. Após a realização 
do COREP, a Comissão Organizadora 
(COMORG) Nacional avaliou que o es-

tado de São Paulo, por conta do nú-
mero de psicólogos (as) inscritos (as) 
no Congresso Regional, deveria enviar 
ao CNP 20 delegados (as) e não 19, 
como o que estava previsto anterior-
mente e que havia sido comunicado 
à plenária do COREP. Pela proporcio-
nalidade de número de votos obtidos 
por cada uma das três chapas, a cha-
pa 2 teve direito a indicar mais um (a) 
delegado (a) que será o (a) primeiro 
(a) suplente. A listagem completa com 
os nomes dos (as) delegados (as) que 
irão participar do CNP está disponível 
no site do CRP SP: www.crpsp.org.br

Durante o encerramento do VIII 
COREP, o presidente da Comissão Re-
gional Eleitoral, Cleverson Carvalho, 
anunciou as duas chapas que irão con-
correr ao processo eleitoral do CRP SP, 

em 27 de agosto. São elas: Pra Cuidar 
da Profissão em São Paulo e Fortale-
cer a Profissão em São Paulo. As cha-
pas já foram homologadas. 

Confira abaixo os nomes dos psi-

cólogos (as) que fazem parte de 
cada uma delas, e acompanhe este 
processo na área destinada às elei-
ções no site do CRP SP na internet: 
www.crpsp.org.br/eleicoes/ 

CRP Nome do (a) Profissional Cargo
13218 Maria José Medina da Rocha Berto Efetiva
50132 Anna Silvia Rosal de Rosal Efetiva

63609 Carolina Freire de Carvalho de Carvalho Efetiva
23717 Esequiel Laco Gonçalves Efetivo

1187 Francisco Jose Molinari Efetivo
7132 Laerte Bustos Moreno Efetivo

19784 Maria Aparecida Fogo Efetiva
85091 Marina Junqueira Zampieri Efetiva
39421 Milene Isabel Ferraz Efetiva
87674 Patricia Helena Guilherme Efetiva
38967 Patricia Silva Melo Efetiva

4817 Raul Aragao Martins Efetivo
39335 Renata Cristina Gonçalves de Sousa Zanusso Efetiva
10713 Rosalice Lopes Efetiva
23108 Sidnei Celso Corocine Efetivo
84889 David Moreira Lima Suplente
36772 Dorival Alonso Junior Suplente
74656 Jeane Cristina de Souza Suplente
107341 Joana Marcia Moraes Teixeira Suplente
84859 Juliana Dispatto Saravalli Suplente

1333 Marco Antonio de Castro Figueiredo Suplente
46500 Maria Aparecida Junqueira Zampieri Suplente

1159 Maria Aparecida M. Costa Panazzolo Suplente
8649 Maria da Graça Pretoni Ceneviva Suplente

109129 Mayara Palma Poloni Suplente
7193 Paula Renata Balthazar Rodrigues da Silva Suplente

83739 Sabrina Costa Laqua Suplente
72808 Sara de Sousa Campos Suplente
36638 Silvia Helena Vertoni Homsi Suplente

3929 Sueli Marlene Nespoli Suplente

Plenária elege delegados (as) Para o CnP

CRP Nome do (a) Profissional Cargo
58631 Elisa Zaneratto Rosa Efetiva
66765 Adriana Eiko Matsumoto Efetiva
36519 Ana Paula Porto Noronha Efetiva
71152 Aristeu Bertelli da Silva Efetivo

78662 Gabriela Gramkow Efetiva
84485 Graça Maria de Carvalho Camara Efetiva
77938 Guilherme Luz Fenerich Efetivo
49788 Ilana Mountian Efetiva
63247 Janaína Leslão Garcia Efetiva
88775 Joari Aparecido Soares de Carvalho Efetivo
70858 José Agnaldo Gomes Efetivo
81533 Luis Fernando de Oliveira Saraiva Efetivo
22871 Maria Erminia Ciliberti Efetiva
81224 Marilia Capponi Efetiva
75024 Moacyr Miniussi Bertolino Neto Efetivo
5508 Alacir Villa Valle Cruces Suplente

15063 Ana Maria Falcão de Aragão Sadalla Suplente
109975 Bruno Simões Gonçalves Suplente
98759 Camila de Freitas Teodoro Suplente
69246 Dario Henrique Teofilo Schezzi Suplente

87121 Gustavo de Lima Bernardes Sales Suplente
63200 Jonathas José Salathiel da Silva Suplente
81872 Livia Gonsalves Toledo Suplente
35863 Luiz Eduardo Valiengo Berni Suplente
13604 Maria das Gracas Mazarin de Araujo Suplente
4595 Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso Suplente
52183 Regiane Aparecida Piva Suplente

49858 Sandra Elena Sposito Suplente
103795 Sergio Augusto Garcia Junior Suplente

7964 Silvio Yasui Suplente

Pra Cuidar da Profissão em são Paulo fortaleCer a Profissão em são Paulo

Conheça as duas ChaPas que irão disPutar 
o ProCesso eleitoral do CrP sP


